विवित नमून्यातील अर्ज
विदर्ज सघन ससचन विकास कायज क्रम Vidarbha Intensive Irrigation
Development Programme (VIIDP) कवनष्ठ अवर्यं ता (स्थापत्य) ि
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एकूण
मला पूर्णपर्े माहित आिे की, हिदर्ण सघन ससचन हिकास कार्णक्रम अंमलबजािर्ीकहिता कंत्राटी
पध्दतीने कहनष्ठ अहर्र्ंता (स्थापत्र्) / स्थापत्र् अहर्र्ांहत्रकी सिाय्र्क र्ा पदाकहिता उमेदिािांची हनर्ुक्ती
किण्र्ात र्ेर्ाि आिे . सदि पदे र्ोजनेच्र्ा कार्णक्रमाच्र्ा व्र्ाप्तीप्रमार्े कमी/ अहिक किण्र्ात र्ेतील. िी
हनर्ुक्ती र्ोजनेच्र्ा अंमलबजािर्ीकहिता असून किािनाम्र्ातील मुदतीपर्ंत िािील. कामाच्र्ा हनकडीनुसाि
हिदर्ातील कोर्त्र्ािी हजल्ह्यात माझी काम किण्र्ाची तर्ािी आिे .
मी सत्र् प्रहतज्ञेिि कथन कितो की, माझे माहितीप्रमार्े िि हदलेला तपशील सत्र् ि अचूक आिे . र्ामध्र्े
कािी चुकीची माहिती आढळल्ह्र्ास माझी हनिड कोर्त्र्ािी क्षर्ी पुिण सुचने हशिार् िद्द िोईल ि मी हशक्षेस पात्र
ठिे न र्ाची मला पूर्ण जार्ीि आिे .

वठकाण
वदनांक

:
:

अर्जदाराची सिी

विदर्भ सघन ससचन विकास कार्भ क्रम अंतर्भत कंत्राटी पध्दतीने र्रती करािर्ाच्र्ा कवनष्ठ अवर्र्ं ता
(स्थापत्र्) ि स्थापत्र् अवर्र्ांवत्रकी सहाय्र्क र्ांचे साठी अटी ि शती ि कामांचे स्िरुप

अटी ि शती :
1) कंत्राटी पध्दतीने ननयुक्ती दे ण्यात आलेल्या अनियंतयांना एकमुश्त (Consolidated) मानधना
व्यनतरीक्त इतर कोणतेही वेतन व ित्ते दे य राहणार नाही.
2) सदर ननयुक्तया तातपुरतया स्वरुपाच्या असल्याने कोणतेही कारण न दे ता ननयुक्ती रद्द करण्याचे
अनधकार ननयुक्ती करणाऱ्या प्रानधकरणास राहतील.
3) ननवड झालेल्या उमेदवारांना रु. 100 च्या स्टॅम्प प पेपरवर नवनहत करारनामा करणे धंधनकारक
रानहल.

सिभसाधरण कतभव्र्े :1) ननयुक्त अनियंतयास प्रतयेक मनहन्यात ननयंत्रक अनधकाऱ्याने नवनहत केलेल्या योजनांचे सवेक्षण
करुन अंदाजपत्रके सादर करणे धंधनकारक रानहल.
2) योजना धां धकामे सुरु असलेल्या कामांवर दे खरे ख ठे वणे .
3) योजना धां धकामांनवषय अहवाल वेळोवेळी ननयंत्रक अनधकाऱ्यास सादर करणे.
4) संधानक (1:2:4, 1:3:6) दे खरे ख ठे वलेल्या प्रतयेक कामावर नदनांक ननहाय नकती संधानकाचे
काम झाले व नसमेंट वापरले गेले याधाधतचा अहवाल सादर करणे.
5) संधानकामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सळयांधाधतचे वगीकरण/पनरमाण इतयादीचा अहवाल तयार
करुन संधंधीत अनधकारी तथा काययकारी अनियंता यांना काययक्षेत्रावर प्रतयक्ष दाखवून मंजुरी घे णे.
6) नवहीत Specification नुसार व उप नविागीय अनियंता/अनधकारी/काययकारी अनियंता यांनी
धांधकामाधाधत नदलेल्या सूचनांचे वेळोवेळी पालन करुन तयानुसार धांधकामे पार पाडणे.
7) अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी नवनवधस्तरावर पाठपुरावा करणे.

